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Portugal

Para mais informações:
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Passámos os últimos meses de 2006 
e os primeiros dias de 2007 a estudar 
e debater, primeiro o “Plano Es-
tratégico Nacional”, depois o PDR 
– Plano de Desenvolvimento Rural. 
Ambos os documentos reconhecem 
o envelhecimento da agricultura e 
a necessidade de instalar Jovens 
Agricultores, mas as propostas da 
primeira versão do PDR eram muito 
pouco ambiciosas. 

Por isso apresentámos as nossas 
propostas ao Ministério da Agricul-
tura e à Sub-Comissão de A gricul-
tura da Assembleia da República. 

Saberemos dentro de alguns me-
ses se o diálogo foi construtivo, isto 
é, veremos o resultado do tempo e 
energia que investimos neste assun-
to. Resta-nos esperar e pressionar 
para que a “máquina PDR”comece 
a rolar. Cada dia passado desde 1 
de Janeiro é um dia perdido para 
instalar jovens e garantir o futuro da 
agricultura. 

Esteve em discussão o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 
para 2007-2013, que engloba as medidas que deverão apoiar a evo-
lução do sector agrícola durante esse período. A AJAP considera que 
muitas dessas medidas são desencorajadoras para o sector, tendo 
por isso elaborado um documento com várias propostas apresenta-
das ao Ministério da Agricultura.

A AJAP considera o PDR pouco ambicioso no que toca à política de 
instalação de Jovens Agricultores, atendendo ao envelhecimento, à 
desertificação e à elevada taxa de desemprego das zonas rurais, que 
atinge principalmente os mais jovens. Por isso propôs mais apoios e 
melhores condições de instalação em todas as fileiras de produção, 
independentemente de serem ou não estratégicas. 

Propôs também o alargamento da instalação a tempo parcial para 
todo o território, para atingir um objectivo de dez mil jovens agri-
cultores instalados no período em questão. Para além disso, é ur-
gente o surgimento da figura do Jovem Empresário Rural, conceito 
desenvolvido pela AJAP, e que pretende incentivar os jovens a criar 
empresas agrícolas multifuncionais, ou seja, os jovens instalar-se-iam 
em explorações de pequena dimensão, que desenvolvessem activi-
dades complementares da actividade agrícola, ampliando o seu es-
pírito empresarial.

Face ao novo modelo de assistência técnica aos agricultores no âm-
bito da Produção Integrada e Agricultura Biológica, apresentado no 
PDR, a AJAP entende que este oferece inúmeras dúvidas, sobretu-
do pela componente da sua não obrigatoriedade, e é por isso que 
defende a necessidade da manutenção da assistência técnica e for-
mação profissional obrigatórias. A Assistência técnica conferida aos 
agricultores representa uma mais valia para o sector, estes serviços 
constituem uma verdadeira extensão rural, processo decididamente 
abandonado pelo Governo. 

Torna-se necessário, à semelhança de anteriores PDR’s, uma medida 
que objective o reforço da capacidade técnica das Organizações e 
valorize as suas potencialidades, cujo contributo para o sector agrí-
cola é indiscutível, objectivando um esforço conjunto (Estado, Or-
ganizações e Agricultores) para que a agricultura portuguesa atinja 
patamares mais elevados de competitividade.

Reacções da AJAP ao Plano de 
Desenvolvimento Rural para 2007-2013
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Eventos

Seminário “Madeira de 
Eucalipto, Produção e 
Novas Utilizações”
9 de Fevereiro, na Escola Superior 
Agrária de Coimbra  
http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2007/
SemEucalipto.pdf

SEMINÁRIO “Perspectivas 
de Evolução do Mercado de 
Águas e Resíduos” 
12 de Fevereiro de 2007, 
Universidade da Beira Interior, 
Covilhã 
http://deca.ubi.pt/pemar07/index.html

SISAB - Salão Internacional 
do Vinho, Pescado e Agro-
Alimentar
12 - 14 Fevereiro 2007, Lisboa
http://www.sisab.org/

V Congresso Nacional do 
Milho 
13 e 14 de Fevereiro de 2007, 
Hotel Altis – Lisboa 
http://anpromis.pt/images/stories/coloquios/5_
congresso/folheto_anpromis.pdf

AgroFlorestal - Salão Na-
cional de Agricultura e 
Florestas, Equipamento, 
Centrais de Biomassa e Re-
florestação do território
15 a 18 de Fevereiro de 2007, 
Centro de Exposições da Batalha 
http://www.exposalao.pt/

V Festival das Papas de 
Sarrabulho
17 a 20 de Fevereiro, Pavilhão da 
Escola EB 2,3 de Amares  
http://www.acbraga.pt/plataforma/modulos/
eventos/scripts/informacao_evento.php?id_
evento=31

AJAP na apresentação da Reforma do 
Sector das Frutas e Hortícolas

No passado dia 24 de Janeiro, a AJAP esteve na apre-
sentação da Reforma do sector das Frutas e Produ-
tos hortícolas, organizado pela Representação da 
Comissão Europeia em Portugal, no Centro Europeu 
Jean Monet, onde foi feita uma breve exposição  das 
características principais do sector das F&L no que 
respeita à produção e às trocas comerciais.
A necessidade de uma reforma foi explicada pelo fac-
to de este sector continuar a confrontar-se com um 
conjunto de dificuldades, nomeadamente, no que diz 
respeito ao desequilíbrio existente entre a grande dis-
tribuição, cada vez mais concentrada, e a produção, 
por forma a responder às exigências de mercado, por 
exemplo. 
As propostas de reforma para o sector das F&L, a en-
tender da Comissão Europeia, torna-se crucial con-
siderando as metas a que se propõem atingir, nome-

adamente, no aumento da competitividade e orientação para o mercado, a fim 
de assegurar uma produção durável quer no mercado interno, quer externo; na 
redução das flutuações de lucro dos produtores em consequência das situações 
de crise; no reforço das acções em favor do ambiente; no aumento do consumo de 
F&L, tendo em conta os seus aspectos benéficos para uma alimentação sã, entre 
outros.
A Comissão Europeia acredita, assim, numa reforma que assegure uma actividade 
durável no contexto de uma PAC sustentável, contribuindo para a melhoria da 
saúde pública e mais simplificada.

Designação Local

Empresários Agrícolas 
Empresários Agrícolas
Emp. Ag. (viti. e bov. de carne)
Horticultura
Operadores de Máq. Agrícolas
Poda Oliveira
Viticultura
Rega Hortícolas

Armamar
Estói
Cel. de Basto
Cúria-Cantanhede
Mac. Cavaleiros
Vilar Torpim
Nelas
Santarém

21.05.2007 a 18.09
21.05.2007 a 18.10
21.05.2007 a 17.09
21.05.2007 a 01.06
21.05.2007 a 24.07 Pausa 29.06

21.05.2007 a 01.06
22.05.2007 a 05.06
23.05.2007 a 20.06

Acções de Formação Profissional da AJAP 
em Maio

Data

Acções co-fi nanciados no âmbito do 
Medida 7 do Programa AGRO

Calendário Indicativo
Pagamentos das Ajudas  
Campanha 2006/2007

Tabaco - Continente - Pagamento 
Definitivo - 19 a 23 de Fevereiro 
2007
RPU - 26 de Fevereiro a 2 de 
Março 2007 

AJAP na Grécia para debater o novo 
Modelo Europeu Agrícola

Durante 3 dias, 2, 3 e 4 de Fevereiro, várias organizações eu-
ropeias agrícolas, incluindo a AJAP, irão encontrar-se a fim de 
discutir o novo Modelo Europeu de Agricultura para o futuro, 
na cidade de Creta, Grécia, em mais um Seminário organizado 
pelo CEJA. Prevê-se na agenda de trabalhos a abordagem de 
questões inadiáveis para o sector, como formação agrícola e 
o contínuo desenvolvimento das competências enquanto ele-
mentos essenciais para um crescimento em segurança, emprego estável, competi-
tividade e bem estar animal e ambiental nas áreas rurais.

Com o apoio:


